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Een dagtrip naar Kelmis (La Cala-
mine) doe je volgens mij niet alleen 
voor de flora. Het is het glooiende 
landschap, een kabbelende beek, 
dorpelingen met een handvol 
Daslookblad voor in de soep of 
salade die je vriendelijk begroeten, 
in het Duits, Nederlands of Frans. 
Sfeer! Een vroeg vakantiegevoel 
want onze excursies zijn in de regel 
rond koningsdag en bevrijdingsdag. 
Een gok wat je bloeiend aantreft op 
de hellingen. Tevens een gok of je 
geplande aankomsttijd die de navi-
gatie aangeeft gehaald wordt omdat 
in deze periode elk dorp naar buiten 

trekt voor een vrome processie ter 
ere van Maria; een uurtje vertraging 
zit er zo in.

Als je de kans krijgt, bezoek het 
gebied dan meerdere dagen. De 
wandelingen rond Kelmis en bij het 
mijnwerkersdorp Plombières zijn 
de moeite waard, op beide plekken 
is de zinkflora te bewonderen. In 
Plombières bevindt zich ook een 
klein bezoekerscentrum, daar ga 
je iets begrijpen van de bewogen, 
vrij jonge geschiedenis van dit deel 
van België. Vanwege onder andere 
het kostbare zinkerts in de bodem 
ontstond er ruzie over nieuw te 
vormen landsgrenzen tussen Duits-
land, België en Nederland. De 
oplossing leek de vorming van een 
minilandje, Neutraal Moresnet. 
Voor vertrek of tijdens het verblijf 
zijn de boekjes ‘Zink’ van David van 
Reybrouck (Bezige Bij) en ‘Mores-
net’ van Philip Dröge (Spectrum) 
een echte aanrader om iets over die 
merkwaardige geschiedenis te lezen. 
Vanuit het bezoekerscentrum ‘Huis 
van de Mijnsite’ start een wandel-
route langs het voormalige mijn-
gebied, dat met veel aandacht voor 
historie en plantengroei tot natuur-
gebied is omgevormd.

Met de vrienden en kennissen die 
we op sleeptouw hebben genomen is 
het gebruikelijk de ‘bloemetjesroute’ 
vanuit Kelmis te doen. Een bordje 
dus met een bloemetje. ‘Beneden’ in 
het dorp Kelmis (La Calamine) ligt 

Lütticher Straße, met kleine indus-
trie en winkels. Parkeren kan bij de 
Aldi of Lidl. Vervolgens oostelijk 
naar het Casinoweiher (meertje) 
lopen en de wandelroutebordjes 
opzoeken. Daarna begint het ultie-
me genieten en ontdekken, 10 km 
kuieren. Geniet echter met mate, 
midden in een bedje zinkviolen 
gaan liggen voor de perfecte foto 
kan je duur komen te staan omdat 
er tegenwoordig potige, groen 
geklede handhavers, te voet hun 
natuurbeschermingswerk doen.

Zowel in Plombières als in Kelmis is de 
zinkflora te vinden, de beste tijd daarvoor 
is eind april, begin mei

Op zoek naar zinkflora
Wandelen in Kelmis en Plombières

Bordjes geven extra informatie
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